STUDIENÆVN FOR ERHVERVSØKONOMI

14. juni 2016

Referat af møde i Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense
tirsdag den 13. juni 2016
Tilstedeværende:
Anna Lund Jepsen, Jan Møller Jensen, Mogens Nielsen, Ole B. Olesen, Mathias Kjeldsen, Sara
Ketelsen (faglig vejleder), Hanny Ammal Abdi (faglig vejleder), Christina Raae Andersen
(sekretær) og Sabine Jørgensen (sekretær og referent).
Afbud:
Isabella Godske Pedersen (studenterrepræsentant)
Mads Heimdal Thy (studenterrepræsentant)
Katrine Stenvang (studenterrepræsentant)
Nadine Kohlwes (faglig vejleder)

1. Godkendelse af referat af møde den 17. maj 2016
Referatet blev godkendt uden kommentarer.
2. Dispensationer (lukket punkt)
Bachelor:
Nr.

Sagsnr.:

Ansøgning om:

Beslutning:

1

16/24065

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

2

16/24066

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

3

16/24226

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

4

16/24345

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

5

16/24406

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

6

16/24418

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

7

16/17829

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

8

16/17899

Ansøgning om endelig godkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

9

16/24426

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

10

16/24236

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

11

16/24223

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

12

16/24224

Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag

Delvist imødekommet

13

16/8676

Imødekommet

14

16/24070

15

16/24244

Genbehandling af godkendelse af alternativ studieplan +
disp. fra 1. årsprøven
Dispensation for tilmeldingskravet og godkendelse af
alternativ studieplan
Godkendelse af alternativ valgfag

16

16/24214

Skift af fag efter 2. prøveforsøg

Afvist

17

16/24403

Skift af fag – obligatorisk fag på SDU

Afvist

18

16/24069

Afvist

19

16/24275

Dispensation til at gå til eksamen uden at
opfyldeeksamensbetingelsen
Annullering af prøveforsøg

20

16/24275

Godkendelse af mere end 30 ECTS uden bestået 30 ECTS

Sag kan ikke behandles
på grund af manglende

Imødekommet
Imødekommet

Imødekommet
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21

16/24362
16/24068

Dispensation til udsættelse af afleveringsfrist for
bachelorprojekt
Godkendelse af for sen tilmelding til fag efterår 2016

Kræver yderligere
behandling
Imødekommet

22
23

16/24840

Ansøgning om 4. prøveforsøg

Imødekommet

Kandidat:
Nr.

Sagsnr.:

Ansøgning om:

Beslutning:

1

16/23856

Dispensation for eksamensbetingelsen

Afvist

2

16/23381

Imødekommet

3

16/23383

4

16/21712

Dispensation til at få bedømt en opgave afleveret efter
fristen
Dispensation til at få bedømt en opgave afleveret efter
fristen
Ansøgning om alternativ studieplan

5

16/19602

Genbehandling af ansøgning om yderligere prøveforsøg

Afvist

6

16/23835

Ansøgning om yderligere prøveforsøg

Afvist

7

16/20805

Ansøgning om 5. prøveforsøg

Afvist

8

16/21699

Ansøgning om dispensation for eksamensbetingelsen

Afvist

9

16/23841

Ansøgning om individuel studieaktivitet

Imødekommet

10

16/23649

Ansøgning om individuel studieaktivitet

Delvist imødekommet

11

16/23667

Ansøgning om individuel studieaktivitet

Imødekommet

12

16/22065

Ansøgning om individuel studieaktivitet

Imødekommet

13

16/17466

Afvist

14

16/17535

15

16/24700

16

16/23820

17

16/21700

18

16/23973

Genbehandling af udsættelse af afleveringsfrist for
specialet
Genbehandling af udsættelse af afleveringsfrist for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet

19

16/21691

Afvist

20

16/23717

21

16/22115

22

16/23599

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet og ekstra vejleding
Ansøgning om dispensation til at starte specialet på ny til
E16
Ansøgning om ændring af eksamenssprog

23

16/23600

Afvist

24

16/22094

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfrist for specialet
– udsat til E16
Godkendelse af alternativt valgfag

25

16/22083

Godkendelse af alternativt valgfag

Imødekommet

26

16/23854

Godkendelse af alternativt valgfag

Imødekommet

27

16/23685

Godkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

28

16/48909

Godkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

29

16/21976

Godkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

30

16/22069

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel (SDU)

Imødekommet

Imødekommet
Imødekommet

Afvist
Afvist
Imødekommet
Afvist
Afvist

Afvist
Afvist
Imødekommet

Imødekommet
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31

16/20014

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

32

16/3863

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

33

16/23980

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist mødekommet

34

16/17830

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

35

16/17433

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

36

16/21727

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

37

16/22125

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

38

16/23737

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

39

16/6610

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

40

16/23399

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

41

16/22135

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

42

16/8651

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

43

16/21948

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

44

16/22034

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Delvist imødekommet

45

16/24222

Imødekommet

46

16/2359

Ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen for
specialet
Ansøgning om 4. prøveforsøg

Imødekommet

Ansøgninger behandlet af formanden:
Sagsnr.:

Ansøgning om:

Beslutning:

16/24007

Ansøgning om afmelding til ordinær prøve

Imødekommet

16/24012

Imødekommet

16/23647

Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen
2016
Ansøgning om for sen tilmelding til prøve

16/23477

Ansøgning om for sen tilmelding til prøve

Imødekommet

16/23718

Ansøgning om for sen tilmelding til prøve

Imødekommet

16/23719

Ansøgning om for sen tilmelding til prøve

Imødekommet

16/23864

Ansøgning om for sen tilmelding til prøve

Imødekommet

16/23421

Forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

imødekommet

16/23997

Imødekommet

16/23724

Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen
2016
Afmelding til ordinær prøve

16/23987

Genaflevering af obligatorisk opgave

Imødekommet

16/23687

Ansøgning om for sen tilmelding til prøve

Imødekommet

16/23424

Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

imødekommet

16/24273

Ansøgning om godkendelse af alternativt valgfag og
tilmelding til fag
Ansøgning om dispensation til udsættelse af
afleveringsfristen for specialet
Ansøgning om dispensation til at få annulleret
prøveforsøg
Ansøgning om dispensation for prøveform

Imødekommet

Ansøgning om dispensation til udsættelse af
afleveringsfristen for specialet
Ansøgning om dispensation til udsættelse af
afleveringsfristen for specialet
Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen
2016

Imødekommet

16/19327
16/22124
16/21725
16/21724
16/22078
16/20858

Imødekommet

Imødekommet

Imødekommet
Imødekommet
Imødekommet

Imødekommet
Imødekommet
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16/23078
16/20896
16/21709
16/20793
16/23596
16/21716

Ansøgning om dispensation til udsættelse af
afleveringsfristen for specialet
Ansøgning om forhåndsgodkendelse af meritoverførsel

Imødekommet

Ansøgning om dispensation til udsættelse af
afleveringsfristen for specialet
Ansøgning om særlige prøvevilkår til sommereksamen
2016
Ansøgning om tilmelding til seminar

Imødekommet

Ansøgning om disp. til for sen godkendelse af
problemform.

Imødekommet

Imødekommet

Imødekommet
Imødekommet

3. Godkendelse af mødedatoer for efteråret 2016
Studienævnet godkendte følgende mødedatoer for efteråret 2016:
•
•
•
•
•

9. august 2016 kl. 12.15.
6. september 2016 kl. 12.15
11. oktober 2016 kl. 12.15 (Mødelokale ved Inst. for Virksomhedsledelse og økonomi)
1. november 2016 kl. 12.15
6. december 2016 kl. 12.15

Alle møder (dog med undtagelse af mødet den 11. oktober) vil blive afholdt i mødelokalet ved
Institut for Marketing og Management, 1. sal.
4. Godkendelse af eksamensplan for HA/tilvalg – omprøver august 2016
Studienævnet godkendte de fremsendte planer uden kommentarer.
5. Fagbeskrivelser
Business It:
Fagansvaret overgår til Ole B. Olesen pr. d.d.
Studienævnet godkendte ændringen.
It for Erhvervsøkonomi:
Fagansvaret overgår til Ole B. Olesen pr. d.d.
Studienævnet godkendte ændringen.
6. Behandling af resultat af undervisningsevaluering forår 2016
Studienævnet kan oplyse, at der ikke har været gennemført evaluering af fag, hvor hele
undervisningen består i vejledning. Evalueringen dækker således kun fag med traditionel
undervisning i form af forelæsninger og evt. øvelser. Der er gjort en indsat for at en større andel af
studerende gennemfører undervisningsevalueringen, og det er lykkedes at øge svarprocenten fra
sidste år, ca. 20% i gennemsnit med udsving indenfor de enkelte fag til i år (2016) 35%, hvor
svarprocenten i langt de fleste fag ligger omkring dette tal.
Fagene It for erhvervsøkonomer, Virksomhedens økonomi, Organisationsforståelse- og
kulturanalyse, Market and Communication Ethnography, og Supply Chain Links and Enterprise
Resource Planning skiller sig ud med en svarprocent mellem 54% og 60%, og fagene Analyse af
kvantitative survey data, Macroeconomics og Bench-Marking Based Resource Optimization skiller
sig med en svarprocent under 20%. Der er ikke umiddelbart en forklaring på disse udsving.
De studerende, der har svaret, er gennemgående studerende, der har deltaget i de fleste af
undervisningslektionerne. I de fleste fag bruger de studerende i gennemsnit mindre end tre timer på
forberedelse til faget - og dette gælder også fag med mange timer hver uge. De studerende har
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typisk i nogen grad sat sig ind i fagbeskrivelsen, og de oplever i mange fag, at underviseren i nogen
grad har introduceret denne. Der er nogle fag, hvor de studerende ikke mener, at den valgte
litteratur har sikret en god forståelse og et fagligt udbytte af faget. I flere fag er der store forskelle i
de studerendes opfattelse af denne sag. Det gælder fx Business IT/IT for erhvervsøkonomer og
Matematik/Mathematics.
Der er flere fag, hvor de studerende ikke mener, at de valgte arbejdsformer bidrager til at give en
god forståelse. Også her er der store variationer i de studerendes opfattelse. Det gælder især på HA
Business Management.
De studerende føler sig godt informeret om, hvad der forventes til eksamen bortset fra enkelte fag
som fx Marketing, hvor omlægningen af faget tilsyneladende har medført nogen usikkerhed. Der er
desværre flere fag, hvor de studerende har svært ved at se sammenhængen mellem arbejdsformer og
eksamensformen. Der er behov for opfølgning i forhold til dette.
Billedet i forhold til hvor motiverende aktiviteterne i faget er for deltagelsen i undervisningen er
stort set det samme og det gælder også i hvilken grad underviseren har været god til at støtte
læringen. Ikke overraskende udmunder dette sig i, at de studerende er tilfredse med fagene bortset
fra de fag, hvor de ikke kan se sammenhæng mellem undervisning og eksamen og ikke føler, at
undervisningen understøtter og udvikler deres forståelse af stoffet. Det drejer sig om: Kvantitative
analyseredskaber (DK/UK – var også på listen sidste år), Samfundsøkonomiske rammebetingelser
(DK – var også på listen sidste år), It for erhvervsøkonomer og Analysis of Quantitative Survey
Data. På kandidatuddannelserne drejer det sig om Market and Communication Ethnography,
Personnel Economics, Strategic Issues in Supply Chain Management og Financial Accounting
(også på listen sidste år). De studerende er gennemgående tilfredse med øvelsestimerne om hvilke
de dog har svaret på spørgsmål i fag, hvor der ikke indgår øvelser. De studerende er meget tilfredse
med Markeds- og kommunikationsanalyse, Business Law, MBK fagene, Advanced Management
Accounting, International Marketing Channels og Consumption Studies.
Om de enkelte fag, hvor der er grund til kommentar
Bachelor: (dansk)
I Marketing var resultatet sidste år dårligt. Det er noget bedre i år, selvom forsøget med at
livestreame undervisningen ikke har været en succes. Der er fortsat usikkerhed i forhold til
eksamen. Der arbejdes på endnu en ændring af faget, så forelæsningerne i stedet optages, hvor det
er de bedste undervisere på SDU indenfor de enkelte emner, der optages. Det vurderes derfor, at der
ikke er behov for yderligere handling.
De studerende peger på, at IT for erhvervsøkonomer er et svært fag. De finder, at
øvelsesundervisningen ikke fungerer, fordi de er for mange studerende per instruktor. Handling:
Studielederen taler med institutledelse på Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi vedr. flere
ressourcer til dette.
Virksomhedens Økonomi er udsat for en del interesse, fordi der fortsat er en relativt stor del af de
studerende, der ikke består faget. Der er ikke noget, der tyder på, at dette har sammenhæng til
undervisningen i faget.
I Regnskab ser der ud til at være behov for opfølgning i forhold til sammenhæng mellem
undervisningen og omlægning af eksamensformen.
I Samfundsøkonomiske rammebetingelser er der udfordringer i forhold til sammenhæng mellem
undervisning og eksamen. Den fagansvarlige kontaktes vedrørende dette.
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Eksamensformen er ændret i International B2Bmarkedsføring, så de aktiverende elementer
undervejs i faget inddrages i eksamen i faget. Det ser ud til, at dette har en god effekt i forhold til de
studerendes opfattelse af sammenhæng mellem undervisning og eksamen.
Bachelor: (engelsk)
Billedet ligner det for uddannelsen på dansk i Marketing, Matematik og Regnskab. Der ses ikke
samme frustrationer i Business IT, hvilket nok skyldes, at holdet er mindre.
I Bench-Marking Based Resource Optimization er der usikkerhed om eksamen. Nogle studerende
anfører ønske om øvelsestimer. Det er samtidig et af de fag, som de studerende bruger mindst tid
på. Der følges op på dette.
Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation:
Ikke noget særligt at bemærke.
Kandidat:
I Market and Communication Ethnography ser det ud til at der er nogle udfordringer i form af
usikkerhed om eksamensformen. Den fagansvarlige kontaktes herom.
For faget Strategic Issues in Supply Chain Management. ser det ud til at de største problemer er, at
faget opfattes som udfordrende.
Der er ros til både underviser og struktur i Advanced Management Accounting.
Der er udfordringer i Financial Accounting. Kommentarerne tyder på, at dette især skyldes store
hold, da de handler om manglende kontakt med den enkelte. Det vurderes, at dette hænger sammen
med de relativt store hold i dette fag. Der er ros til, at der nu er øvelser i faget. Det vurderes, at der
ikke er behov for yderligere opfølgning.
Sidste år var der bemærkninger om, at der ikke var god sammenhæng mellem
undervisningsaktiviteterne og eksamen i Corporate Communication. Dette er der rettet op på ved
revision af fagbeskrivelsen.
Ellers ikke de store ting at bemærke. Der er mange positive kommentarer om underviserne.
Studienævnet havde ikke yderligere kommentarer til evalueringsresultaterne.
7. Program for studiestart E2016
Studienævnet kunne ikke godkende programmet for studiestarten, da programmet ikke må være
opdelt i fagligt og socialt. Hertil kommer, at der ikke må være decideret fagintro før studiestarten.
Endelig mangler der et program for 2. dagen. Derudover er der heller ikke fremsendt et program for
HA Business Management.
Studienævnssekretæren og studielederen henvender sig til Studiekontakten omkring dette.
8. Meddelelser
• Indkaldelser og referater fra diverse møder
• Indstilling af studerende til rejselegat: ”Rejsekammeraten” (frist 7. juli 2016)
• Orienteringsbrev om proces ved ønske om ændring af titel og andre forhold
• Godkendelse af læseplaner for efteråret 2016 (behandlet i e-mailbaseret høringsrunde)
• Information om suppleringsfag på HA engelsksproget og udbud til exhange students
• Justering af fremdriftsreformen – nye regler og ændringer til studieordninger
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Meddelelse udover dagsorden:
Studienævnsformanden informerede om, at Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense og
Studienævn for Erhvervsøkonomi i Slagelse lægges sammen pr. 1. juli 2016. En videnskabelig
medarbejder og en studenterrepræsentant fra det tidligere Studienævn for Erhvervsøkonomi i
Slagelse vil indtræde i det nuværende Studienævn for Erhvervsøkonomi i Odense.
Der vil blive afholdt konstituerende møde i studienævnet den 9. august 2016 kl. 12.15, hvor
formand, næstformand og studieleder vil blive valgt.
9. Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 14.25

Anna Lund Jepsen
Studienævnsformand

/

Sabine Jørgensen
Studienævnssekretær
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